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ĮSAKYMAS 

DĖL TEISĖS NAUDOTI 30 TELEVIZIJOS KANALĄ PANAIKINIMO 

TELIA LIETUVA, AB 

 

2018 m. liepos 16 d. Nr. 1V- 668      

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V-854 „Dėl 

Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Taisyklės) 84 punktu ir  

85.1 papunkčiu bei atsižvelgdamas į Telia Lietuva, AB (juridinio asmens kodas 121215434) 2018 m. 

birželio 22 d. raštą Nr. 2018-01789 (toliau – Raštas):  

1. N u s t a č i a u, kad:  

1.1. Telia Lietuva, AB Raštu informavo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybą 

(toliau – Tarnyba), jog atsisako teisės naudoti Tarnybos 2016 m. gegužės 18 d. leidime Nr. (15.7) 

9R-1162 naudoti radijo dažnius (kanalus) skaitmeninės antžeminės televizijos tinkluose (toliau – 

Leidimas) nurodytą 30 televizijos kanalą (542–550 MHz) Utenos radijo dažnių (kanalų) priskyrimo 

zonoje; 

1.2. Leidimas suteikia teisę naudoti 30 televizijos kanalą (542–550 MHz) Utenos radijo dažnių 

(kanalų) priskyrimo zonoje Tarnybos direktoriaus 2015 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1V-1393 „Dėl 

radijo dažnių (kanalų) skyrimo TEO LT, AB“ 4.1 papunktyje nurodytomis pagrindinėmis radijo 

dažnių (kanalų) naudojimo sąlygomis. 

2. K o n s t a t u o j u, kad, vadovaujantis Taisyklių 84 punktu, radijo dažnių (kanalų) 

naudotojas gali atsisakyti jam skirtų radijo dažnių (kanalų), apie tai raštu pranešdamas Tarnybai. 

3. P a n a i k i n u  Telia Lietuva, AB teisę naudoti 30 televizijos kanalą (542–550 MHz) 

Utenos radijo dažnių (kanalų) priskyrimo zonoje. 

4. P a k e i č i u Tarnybos direktoriaus 2015 m. lapkričio 11 d. įsakymą Nr. 1V-1393 „Dėl 

radijo dažnių (kanalų) skyrimo TEO LT, AB“: 

4.1. Pakeičiu 4.1.2 papunkčio lentelę, išbraukdamas jos 9–12 punktus; 

4.2. Buvusius 4.1.2 papunkčio lentelės 13–16 punktus laikau atitinkamai 9–12 punktais. 

5. P a v e d u  Tarnybos Radijo ryšio departamentui Taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis 

parengti leidimą naudoti radijo dažnius (kanalus) skaitmeninės antžeminės televizijos tinkluose, 

atsižvelgiant į šio įsakymo 3 punkte nurodytą panaikinimą. 

6. N u r o d a u:  

6.1. išsiųsti šį įsakymą Telia Lietuva, AB per 3 darbo dienas nuo šio įsakymo priėmimo 

dienos; 

6.2. paskelbti šį įsakymą Tarnybos interneto svetainėje.  

7. I š a i š k i n u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos 

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

 

 

Direktorius Feliksas Dobrovolskis 

A.V. 


